ฉบับที่ 24/2562
เรื่อง การลงนามความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย และ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
การจัดประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงิน โครงการ “Fin. ดี We can do!!! Season 2”
นายไพบู ล ย์ กิ ต ติ ศ รีกั งวาน รองผู้ ว่ า การ ด้ า นบริห าร ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) และนายพี ระพล
พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
ปัจจุบันเป็นที่ตระหนักว่าคนไทยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุน้อย เป็นหนี้นานจนเข้าสู่วัยเกษียณ และไม่ได้ให้ความสาคัญ
กับการวางแผนบริหารจัดการเงินมากนัก ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและการปลูกฝังวินัยด้านการเงิน
ตั้ งแต่ ต้ น อั น ถื อว่ า เป็ น ทั ก ษ ะที่ ส าคั ญ ข องก ารใช้ ชี วิ ต แล ะเป็ น พื้ น ฐาน ที่ ส าคั ญ ที่ จะท าให้ เศ รษ ฐกิ จ
ของประเทศมีความมั่นคง ทั้งนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้เล็งเห็นความสาคัญและพยายามส่งเสริมให้ความรู้
ด้ า นการเงิน กับ ประชาชนกลุ่ ม ต่ า ง ๆ นั ก ศึ กษาอาชี ว ะก็เป็ น อี ก กลุ่ ม หนึ่ งที่ เป็ น ก าลั ง ส าคัญ ในการพั ฒ นาประเทศ
แต่ส่วนใหญ่การส่งเสริมทักษะให้เยาวชนกลุ่มนี้ มักจะมุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังไม่มีการส่งเสริมความรู้และทักษะ
ทางการเงินแก่เยาวชนกลุ่มนี้อย่างชัดเจน ธปท. และ สอศ. จึงได้จัดทาบันทึกข้อตกลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกัน
ใน ก ารส่ งเส ริ ม ค วาม รู้ แ ล ะ ทั กษะทางการเงิ น แก่ นั กศึ กษาอาชี วะ เพื่ อให้ สามารถบริ ห ารจั ดการเงิ น ได้
อย่างเหมาะสม และมีภูมิคุ้มกันในการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในอนาคต โดยมีแนวทางความร่วมมือที่หลากหลาย อาทิ
การพั ฒนาเนื้ อหา เผยแพร่ความรู้และกิจกรรม แลกเปลี่ ยนข้อมู ล งานวิ จั ย และผลงานนวั ตกรรม ตลอดจนการประเมิ น
และติดตามผล เพื่อเป็นข้อมูลต่อยอดในการออกมาตรการในการส่งเสริมพฤติกรรมทางการเงินที่ดีแก่เยาวชนไทย
หนึ่งในความร่วมมือระหว่าง ธปท. และ สอศ. คือ การประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินภายใต้โครงการ
“Fin. ดี We can do!!! Season 2” เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาอาชี ว ะจากทั่ ว ประเทศได้ พั ฒนาทั ก ษะทางการเงิ น ผ่ า น
การปฏิบัติจริง โดยสร้าง “ผลงานของคนอาชีวะ เพื่อคนอาชีวะ” จากการนาความรู้ทางการเงินไปประยุกต์ใช้ ป้องกัน
หรือแก้ไขปั ญ หาในสิ่ งแวดล้ อมจริงของสถานศึกษาหรือชุม ชน ซึ่งผู้ เข้าร่ว มโครงการจะได้ ฝึ กการคิด วิเคราะห์ โจทย์
วางแผนทางการเงิน ลงมื อปฏิบั ติ จริง แก้ปั ญหาเฉพาะหน้ า ติ ดตามผล และน าเสนอผลงานเป็ นที ม รวมทั้ งมี เวที แสดง
ศักยภาพความเป็นนักคิด นักปฏิบัติ ของเยาวชนอาชีวศึกษาให้ประจักษ์สู่วงกว้าง และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวทาง
จัดการเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษา เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายการส่งเสริมความรู้ทางการเงินที่ปลูกฝังพฤติกรรมทางการ
เงินที่ดีแก่เยาวชนไทยอย่างยั่งยืน โดยมี ธปท. คอยให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ นักศึกษาอาชีวะที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการประกวดผลงานได้ท่ี www.1213.or.th
www.facebook.com/hotline1213 และโทรศัพท์ 1213 โดยโครงการ “Fin. ดี We can do!!! Season 2” จะ
เปิดรับสมัครทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2562
ธนาคารแห่งประเทศไทย
25 เมษายน 2562
ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนกลยุทธ์การส่งเสริมความรู้ทางการเงิน 1 ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
โทรศัพท์: 0 2283 6157, 0 2356 7181, 0 2283 6760
E-mail: FinLitStrategyDiv1@bot.or.th

“Fin. ดี We can do!!! Season 2” เวทีแสดงพลังของคนอาชีวะ
ทำไมต้องเป็นเด็กอำชีวะ ?
นักศึกษาอาชีวะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน แต่ส่วนใหญ่
การส่งเสริมทักษะให้เยาวชนกลุม่ นี้ มักจะมุ่งเน้นการพัฒนาฝีมอื แรงงาน ยังไม่มีการส่งเสริมความรูแ้ ละทักษะทางการเงิน
แก่เยาวชนกลุ่มนี้อย่างชัดเจน ทัง้ ๆ ที่ทักษะการบริหารจัดการเงินถือเป็นทักษะชีวิตสาคัญที่ต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันในการรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดในอนาคตได้
ประกอบกับความท้าทายที่นา่ เป็นห่วงในปัจจุบันว่าคนไทยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุน้อย และเป็นหนี้นานจนเข้าสู่วยั เกษียณ
ดังนั้น ธปท. จึงดาเนินนโยบายเชิงป้องกัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะทางการเงินที่ดีแก่เยาวชนอาชีวะที่กาลังจะก้าว
เข้าสู่วัยแรงงาน ให้สามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ ได้อย่างมั่นคง
ทำไมจึงต้องจัดกำรประกวด ?
การเรียนรู้ในห้องเรียนอาจไม่ตอบโจทย์ความสนใจและความถนัดของนักศึกษาอาชีวศึกษาที่มีจุดเด่นในการเป็น
นักคิด นักปฏิบัติ มีความรักและมีสังคมที่ใกล้ชิดแบบพี่น้อง ดังนัน้ กระบวนการเรียนรูท้ ี่มีประสิทธิภาพเหมาะสม ควรเกิด
จากการได้คิดค้น และลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนเป็นแบบอย่างและสามารถถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องน้องต่อไป ธปท. จึงเริ่ม
จัดการประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงิน โครงการ Fin. ดี We can do!!! เพื่อให้นักศึกษาอาชีวะได้แสดงศักยภาพ
ในการนาความรู้ทางการเงินมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในวิทยาลัย หรือชุมชนของตน รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้ส่งต่อ
การเปลี่ยนแปลงนี้ไปยังวงกว้าง และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป บนแนวคิด “ผลงานของคนอาชีวะ เพื่อคนอาชีวะ” อย่าง
แท้จริง
จากความสาเร็จของโครงการนาร่องในปี 2561 ที่ริเริ่มกับสถาบันอาชีวศึกษา 17 แห่งจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
ซึ่งพบว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมทางการเงินดีขึ้น สามารถส่งต่อความรู้ทางการเงินจากรุ่นพี่สู่รนุ่ น้อง และ
ถ่ายทอดแนวคิดไปสูส่ ถานศึกษาอื่น ๆ แม้โครงการจะสิ้นสุดไปแล้ว รวมทั้งได้ฝึกทักษะและเก็บเกี่ยวประสบการณ์
ในการทางานเป็นทีมเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยทางาน เช่น การวิเคราะห์ปัญหา การระดมสมองเพื่อคิดค้นทางออก การ
บริหารจัดการเวลา และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น ดังนัน้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงร่วมกับ สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดประกวดโครงการ “Fin. ดี We can do!!! Season 2” เพื่อสานต่อการบ่มเพาะ
ภูมิคุ้มกันและทักษะทางการเงินที่ดีให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษา รวมทั้งต่อยอดการสร้างเครือข่ายขยายผลความรู้ทางการเงิน
ไปยังสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศอย่างยั่งยืน โดยโครงการนี้จะแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณในการร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟัน
อุปสรรคต่าง ๆ ของคนอาชีวะ ตลอดจนความร่วมมือและมิตรภาพที่ดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และเพื่อนนักศึกษา
ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา
รำยละเอียดโครงกำร Fin. ดี We can do!!! Season 2 (เอกสารแนบ: กาหนดการประกวด)
ครอบคลุมระยะเวลาตัง้ แต่พฤษภาคม 2562 – เมษายน 2563 โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ คือ
(1) ระดับโครงงานสร้างสรรค์: เปิดรับผลงานของนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยเริ่มจาก
การตอบคาถามแสดงเจตจานง (Statement of Purpose หรือ SOP) เพื่อคัดเลือก 40 ทีมที่จะได้รับการติดอาวุธ
เตรียมพร้อมในด้านความรู้ทางการเงินพื้นฐานและเทคนิคในการจัดทาผลงานที่จาเป็น เช่น การคิดวิเคราะห์ปัญหา และ
การนาเสนอแนวคิดจัดทาโครงงาน หลังจากนัน้ จะคัดเลือก 20 ทีมจากข้อเสนอโครงงานให้ลงมือทาผลงานจริง โดยได้รับ
เงินทุนสนับสนุนและคาแนะนาจากทีมงาน และในรอบชิงชนะเลิศจะเป็นการนาเสนอผลงานของ 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบต่อ
หน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อตัดสินผลรางวัล โดยมุ่งเน้นผลในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสม
ซึง่ โครงงานที่เข้าร่วมประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 กิจกรรมการเรียนรู้: การคิดค้นและนาเสนอวิธีการในการเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน เช่น
การจัดทากิจกรรม สื่อ และ/หรือเกมร่วมกับการให้ความรูท้ างการเงิน การทดลองทาธุรกิจจาลอง
 สิ่งประดิษฐ์: การสร้างเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่นาไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ในการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เช่น การจัดทาแอปพลิเคชัน บอร์ดเกม

ทั้งนี้ ผู้จดั ทาโครงงานเข้าประกวดข้างต้นต้องเป็นทีมนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษา (ไม่จากัดชัน้ ปี) รวม
จานวนไม่เกิน 5 คน และมีครูทปี่ รึกษาประจาทีมไม่เกิน 2 คน โดยสถาบันอาชีวศึกษาแต่ละแห่งสามารถเลือกส่งผลงาน
เข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 ทีม (กิจกรรมการเรียนรู้ หรือ สิ่งประดิษฐ์)
(2) ระดับสถานศึกษาต้นแบบ: เป็นการสานต่อความยั่งยืนของการส่งเสริมความรู้ทางการเงินในสถานศึกษา
โดยให้สถาบันอาชีวศึกษาที่มีผลงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการประกวดโครงการ Fin. ดี We can do!!! ในปี 2561
นาผลงานดังกล่าวมาต่อยอดและขยายไปสูส่ ถาบันอาชีวศึกษาอืน่ ๆ โดยสมาชิกในทีมจะเป็นนักศึกษา (ไม่จากัดชั้นปี) และ/
หรือ ครู ซึ่งอาจเป็นสมาชิกเดิมหรือสมาชิกใหม่ก็ได้ รวมจานวนทีมละไม่เกิน 10 คน
รำงวัล
นักศึกษา ครูที่ปรึกษา ครูที่เป็นสมาชิกทีม และผู้บริหารสถานศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
การอบรมความรู้ทางการเงิน และทักษะอื่น ๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ สาหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ
เงินทุนสนับสนุนเพื่อจัดทาผลงานและเงินรางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านบาท
กำหนดเวลำรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2562 โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการประกวด
ผลงานได้ที่ www.1213.or.th และ www.facebook.com/hotline1213 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร. 0 2283 6157, 0 2356 7181, 0 2283 6760 และโทร. 1213

เอกสารแนบ

กาหนดการประกวดโครงการ Fin. ดี We can do!!! Season 2

